
 
 
Financieel jaarverslag  Stichting Project Pema.   24 Juli 2022. 
 
Voor u ligt het financieel jaarverslag over het jaar 2021. 
  
Als altijd beginnen we ook nu weer iedereen die een bijdrage heeft geleverd hiervoor hartelijk te 
danken.  
 
 
Ook 2021 stond grotendeels in het teken van corona waardoor het werk wat je zo graag doet 
ook dit jaar weer naar de achtergrond werd geduwd. Ook dit jaar geen waterprojecten, 
voorlichting en dergelijke. Gelukkig konden de kinderen wel weer naar school, voor de meeste 
kinderen geen online onderwijs waardoor achterstanden in het leerproces en dus zijn we blij dat 
ze weer fysiek de lessen konden volgen. De kinderen die we sponsoren zitten allemaal in het jaar 
dat ze hun School Leaving Certificate kunnen halen. Dat betekend ook dat het sponsoren van 
individuele leerlingen na bijna 20 jaar stopt en we verder gaan met het steunen van 
waterprojecten, voorlichting en de school van Orchid Garden Nepal in de arme wijk Kalopul in 
Kathmandu waar Bina nog steeds geweldig werk verzet voor heel veel kansarme kinderen. 
 
 
Dit jaar ook minder inkomsten maar door de verkoop van Yakshawls, jam, en andere acties, de 
maandelijkse/ jaarlijkse donaties  en toch ook weer de opbrengst van oud ijzer konden we in 
2021 toch weer bijna 11000 euro besteden. Ook al werd het niet besteed aan datgene waar je 
het liefst zou helpen, maakt het ons toch blij dat we met jullie hulp toch weer veel mensen in 
Nepal hebben kunnen helpen. 
 
 
Hopelijk kunnen we op jullie steun blijven rekenen want er is nog genoeg te doen.   
Hartelijk dank. 
Namens Stichting Project Pema, 
Piet de Vries. 
 
 
Namasté allen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Financieel jaarverslag Stichting Project Pema 2021. 
 
Overzicht. 
Banksaldo 01-01-2021                          €   5430,37 
Inkomsten: 

Maandelijkse/jaarlijkse bijdrage deelnemers:   €   4516,50 
Acties:          €   3956,52 
Donaties:           €   1105,00  

            Inzameling oude metalen:       €   1376,00  
                 ---------------           
             €  10954,02                  +   €  10954,02 
                                                                                                                  ------------------------        
                                                                                                                       =   €  16384,39 
 
Uitgaven: 
 Bankkosten:       €     129,72 
 Dawa:                                                               €  6780,00 
 CWON:       €   3000,00 
 Inkoop Yakshawls:      €     720,00   
 Onkosten website:      €     161,98 
       --------------- + 
         €  10791,70                 - €  10791,70   
 
            
                                                                                                          -------------
Banksaldo 31-12-2021                           €   5592,69 
 
 
 
N.B.: als we de werkelijk inkomsten en uitgaven van elkaar aftrekken krijgen we: 
 
Inkomsten:                                              € 10954,02 
Uitgaven:                                                                                                         -    €  10791,70 -
                                                                              ---------------------                                                                                            
Dit geeft een positief saldo  van:                                                                 €     162,32 
 
 
Saldo spaarrekening per 01-01-2021                                                            € 4384,01      
Rente over 2021                                                                                                                  +   €        0,54 
Verkoop Yakshawls rechtstreeks van privé rekening beheerder naar spaarrek.    +   €    350,00                              
                                                                                                                                                  ------------------ 
Saldo spaarrekening per 31-12-2021                                                                 €  4734,55 


